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Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad 

Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje  
i o dalších zajímavých akcích v okolí. 

 
Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 

v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 
 

Kralupskou turistiku podporují  
 

 
 
 
 
 
Stav členské základny k 5. 9. 2022: celkem 287 (žáci 46, žákyně 34, dorostenci 10, 
dorostenky 9, junioři 11, juniorky 24, muži 70, ženy 65, senioři 12, seniorky 6). 

 
Turistický zpravodaj 4/2022 
 
Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
  

 

http://www.kralupska-turistika.cz/
http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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Vodácká expedice - Sázava 2022 

 

Vše se rozjíždí přípravou a naložením lodí, raftů a věcí v podvečer středy 13. 7. 2022. 

Ve čtvrtek se již přesouváme do obce Rataje nad Sázavou a vyplouváme, jedeme 

úsek do Sázavy (13,3 km). Počasí OK, jen v kempu dva větší deště s bouřkou, ale 

mezi nimi stíháme navštívit i Sázavský klášter. V pátek splouváme Sázavu do Poddubí 

- do kempu U Bořka (16,7 km) – i tento den je príma počasí, jen řeka moc neteče. 

Sobotní den je věnován úseku do Týnce nad Sázavou (19,5 km), a i ten vyžaduje více 

pádlování, ale kánoím je odměnou alespoň „šupna“ na jezu u Jawy. V neděli nás čeká 

nejhezčí úsek do Pikovic (16,2 km) – sluníčko hřeje, vody je sice pod jezy pomálu, 

ale vše nám vynahrazují krásné peřeje v závěrečných úsecích. Sjeli jsme 65,7 

kilometru bez jediného cvaknutí – pohodovou vodáckou expedici si užívalo 21 členů 

oddílu. 

 

 

  

PROBĚHLÉ AKCE 

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Letní tábor TOM 3511 – Z pohádky do pohádky 2022 

 

Osm dní plných pohádek – komu se to poštěstí. Tomíci z Vltavského paprsku si užívali 

svůj tábor u Bratřic nedaleko Pacova a celotáborová hra Z pohádky do pohádky zcela 

tábor ovládla. Měli jsme i velké množství pohádkových postav, mezi které patřili 

Karkulky, vlk, myslivec, Zloba, Pat a Mat, Asterix a Obelix, loupežník Lotrando, čert 

a čertice, Večerníček, Bolek, český Honza, Cruela a dalmatin, Rusalka a Bludička, 

Bob a Bobek, Medovníček, Mach a Šebestová, Mickey Mouse, Jeníček s Mařenkou a 

Čarodějnicí, Grufalo a Grufalinka, Čarodějka, anděl, Krakonoš, rytíř, Bobík, Mimoni, 

Maková Panenka, Křemílek. Jednotlivé etapy jsou běhací, tvořící, etapy vyžadující 

postřeh a šikovnost a i noční etapa jsou na téma pohádek: Jak šel Honza do světa / 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký / Červená Karkulka / O Budulínkovi / Princ Bajaja / 

Hrnečku vař / O třech přadlenách / Tři zlaté vlasy Děda Vševěda / Pták Ohnivák a 

liška Ryška / O perníkové chaloupce / O loupežníku Rumcajsovi / O Popelce. 

Samozřejmě hrajeme i další hry, máme stezku odvahy, děláme oheň, chodíme do 

lesa, hrajeme osvědčené, ale i zcela nové hry. Na tábor nám zůstala celá řada 

krásných vzpomínek a spousta fotek. 
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Putování po místech s výhledy - prázdniny 2022 

 

Aktivita byla zaměřena na individuální turistiku po okolí Kralup nad Vltavou – míst 

bylo 9 (Altán Hostibejk, Fotorám s výhledem v Lobečku, Farní vyhlídka v Odolené 

Vodě, stožár Libové Libčice, Silo – Křeslo – Lavička na Těšině, vyhlídka Budeč, vrch 

Stříbrník, vyhlídka nad jezem Klecany) – potřeba jich bylo navštívit alespoň 6 a k 

tomu se připojovalo jedno libovolné místo s výhledem - sešla se místa od Chorvatska, 

přes Slovensko až skoro domů – jeskyně Drábovna, pražská Letná, soutok Labe a 

Vltavy na Mělníku, Nové Ouholice, Řivnáč. 

Všichni, kteří splnili podmínky putování, mají Doklad o absolvování, zalaminovanou 

svoji koláž s navštívenými místy a placku Putování po místech s výhledy se svým 

jménem. 

  

http://www.kralupska-turistika.cz/
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Zdeněk Vejrosta - Medaile MŠMT 

 
Praha, 25. srpna 2022 - Ve Valdštejnské zahradě byly uděleny Medaile MŠMT. 

Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti 

vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy Vladimír Balaš. "Dnes jsme se sešli na tomto 

slavnostním shromáždění, abychom vám nejvyšším 

resortním oceněním poděkovali za významnou 

pedagogickou, výchovnou, vědeckou či uměleckou práci 

anebo dlouhodobé vynikající působení v resortu školství. 

To, že jste dnes tady, vás řadí mezi nejlepší z nejlepších. 

Mezi ty, kteří pomáhají zkvalitnit české školství, dokážou 

posouvat své žáky a studenty vpřed a jsou vzorem pro 

ostatní. Máte můj upřímný obdiv a respekt a je mi ctí být mezi vámi," uvedl během 

slavnostního aktu ministr Balaš. Medaile MŠMT se udělují za významnou 

pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající 

působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a 

zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Jedním z 

oceněných byl i Zdeněk Vejrosta - nadšený a vytrvalý organizátor turistických závodů, 

jenž je po dlouhá desetiletí duší a hnacím motorem kralupské turistiky. Šéf 

celorepublikové rady turistických závodů Zdeněk Vejrosta je příkladem obětavého a 

pro ostatní pracujícího člověka. Turistické závodění se pod jeho taktovkou zařadilo 

do prestižního projektu Českého olympijského výboru – Česko sportuje. Nevynechá 

jedinou příležitost k osobní účasti na turistických závodech všech úrovní - místními 

počínaje a 

celorepublikovými 

konče. Do závodění se 

zapojují nejen 

„tomíci“ ale i žáci ZŠ, 

skauti a pionýři. 

Zdeněk Vejrosta je 

čilý i na poli obecné 

turistiky, organizuje 

tuzemské i zahraniční 

výpravy. 

  

ÚSPĚCHY 

http://www.kralupska-turistika.cz/


 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 7 
 

 

 
 

Kralupské kolo 
 

17. ročník 

Kralupy nad Vltavou            
 

neděle 11. září 2022 
 

Pořadatel:   KČT MTB Kralupy n.Vlt. 
Trasa:  okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 
Prezentace:  základna KČT v Kralupech n. Vlt., Ke Koupališti 182 -  do 9.45 hodin 
 
Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od cca 4 roků (ročník 2018, ale lze 
pod dohledem rodičů i mladší) do 23 let (ročník 1999) podle kategorií 
 

Kategorie:  odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky (ročník 2016 a mladší  -  
společná kategorie)  

        ročník 2016 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 
                  ročník 2012 – 2015 (mladší žákyně a žáci) 
                  ročník 2007 – 2011 (starší žákyně a žáci) 
                  ročník 1999 – 2006 (juniorky a junioři) 
  

Délka trasy:  
odstrkovala a přídavná kolečka  - 250 metrů (1/2 malého kola) 
nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let - 500 metrů (1 1/2 malého kola)                   
mladší žáci a žákyně 7-10 let        -   2050 metrů (1 velké kolo)                     
starší  žáci a žákyně 11-15 let       -   6250 metrů (3 velká kola)                      
juniorky 16-23 let        -   6250 metrů (3 velká kola)                         
junioři 16-23 let         -  10000 metrů (5 velkých kol)                      
                
Start: pod tenisovými kurty 1. skupina v 10:00 hodin, ostatní dle dojezdu 1. skupiny po 
vyhlášení vítězů v cca 10:45 ve dvou vlnách 

Cíl: pod turistickou základnou KČT 

Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník (závodnice), který/á absolvuje daný počet 
okruhů, bude mít umístěno startovní číslo na kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu 
na hlavě. 
Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 

Podmínka účasti: účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu a 
upevněné startovní číslo                                          
Ceny: první tři v každé kategorii 
 

Kontaktní osoba: Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy n/Vlt 
mobil: 736 506 821  
e-mail: Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com 

PŘIPRAVUJEME 

http://www.kralupska-turistika.cz/

